GODOVI
01.
11.
02.

NEDELJA
VSI SVETI
PONEDELJEK
Spomin vernih rajnih

MAŠNI NAMENI
8. 00
10. 00
9. 00
18. 00

+Lenard Toplikar, p.n.
Klarič
Za žive in pokojne župljane
Za vse pokojne župljane
+Marija Rihter in Marjan
Kocjančič, Dekani 260
+ Nevia Piciga, Dekani
256
++ starši Rihter, Dekani
248
+
Pino
in
starši
Marancina, Dekani 131
++Josipina, Anton in ostali
Korelič, Dekani 182
V zahvalo Materi Božji,
Bistrica

TOREK
18. 00
Just, mučenec
SREDA
04.
18. 00
Karel Boromejski, škof.
ČETRTEK
05.
18. 00
Zaharija in Elizabeta, starša
PETEK
06.
18. 00
Lenart, opat
SOBOTA
07.
18. 00
Obletnica pos. kop. stolnice
08.
NEDELJA
8. 00
++Kocjančič, Dekani 125
11.
32. MED LETOM –
Za žive in pokojne župljane
ZAHVALNA
11. 30
Dragi verniki!
Znova smo vsi v pandemiji. Zaradi tega so naši škofje odpovedali verouk,
ukinili javno obhajanje svetih maš in priporočili, da se zavedamo resnosti
bolezni in upoštevamo navodila, ki nam jih daje NIJZ. Kljub temu se
moramo zavedati, da pripadamo svoji župniji, da nadaljujemo s skrbjo za
domačo cerkev, in da ustvarjamo z molitvijo in bogoslužjem Cerkev v
svojem domu.
Cerkev je vsak dan odprta za osebno molitev. Ob 18. uri je sveta maša v
privatnem krogu in je po maši ob 18.30 delitev svetega obhajila pri vhodu
v zakristijo. Ob nedeljah pa je obhajilo po glavni maši ob 11. uri.
Kateheze za otroke imamo po e-pošti in na naši spletni strani. Tam
najdete tudi vsa druga sporočila in oznanila.
Vabimo vas, da darujete za svete maše za vaše pokojne, za vzdrževanje
cerkve in pastoralnih dejavnosti.
Če mi ne zapustimo Boga, tudi on nas ne bo zapustil.
03.

Oznanila župnije Dekani, odgovarja: Bogdan Berce, župnik, 041 653 163; e-mail:
bogdan.berce@rkc.si; Župnija Dekani, tel: 059 018 037; TRR SI56 0432 1000
3491 053; http://zupnija-dekani.rkc.si/
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VSI SVETI
Evangelij je resnica

»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse
húdo o vas lažnivo
govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
NAJVEČJI BLAGOR – DOSEČI BOŽJE KRALJESTVO

»Blagor vam… (Mt 5, 11)

Sprehodimo se po porodnišnici pa bomo videli starše, ki žarijo od sreče po
rojstvu otroka. Slišali jih bomo reči: » Upam, da bo uspešen v življenju.«
»Naredila bom vse, da bo otrok rastel in napredoval v dobrem.«

Naslednjih reči pa ne bomo slišali: »Upam, da bo žalostna.« »Prepustil ga
bom ulici brez vzgoje.« Nihče ne želi tega svojim otrokom! Toda Jezus v
današnjem evangeliju blagruje človekov boj z vsem slabim, da bi lahko prišli
do božjega kraljestva.
Jezus ne želi, da bi nalašč iskali preganjanje in žalost. Želi nam dati vedeti,
da utegne hoja za njim voditi v take preizkušnje, kajti poslanstvo učencev
je velikokrat v nasprotju z načeli sveta.
- V svetu, ki ga omadežujeta zamera in maščevanje, Jezus želi, da
odpuščamo in nastavimo drugo lice.
- V svetu, ki se žene za denarjem in močjo, Jezus želi, naj
živimo ponižno in velikodušno razdajamo.
- V svetu, ranjenem zaradi vojn in razkola, Jezus želi,
da bi ljubili svoje sovražnike in si prizadevali za
mir.
Vsi svetniki, znani in neznani, so doživljali boj med
svetom in Božjim kraljestvom. Ravno zato jim je
namenjen današnji praznik: »To so tisti, ki so prišli iz
velike stiske« z nedotaknjeno vero. To niso samo svetniki.
Vsi verujoči preživljajo svojo »veliko stisko«.
Ali nam ni v pomoč vedenje, da nismo sami v boju? Vsi
svetniki molijo za nas. Sveti Duh je v nas in nam daje moč ter
nas vodi. Poleg tega imamo brate in sestre v Kristusu. Resnično
lahko«preživimo« tudi največje skušnjave in zavzamemo mesto ob
svetnikih v nebesih.

»Sveti Duh, daj mi milost,
ki jo potrebujem ne le za preživetje,
ampak tudi, da bom dober Jezusov učenec.«

OBVESTILA
OBHAJANJE DANAŠNJEGA PRAZNIKA VSEH SVETIH IN VERNIH
DUŠ
Po priporočilu NIJZ in Slovenske škofovske konference vas prosimo, da se
ne zbirate v večjih skupinah na grobovih, ker pomeni, da se lahko bolezen
hitro prenaša. Tako tudi danes popoldne, ko ste že vsi uredili grobove svojih
dragih, da se ob 15. uri, ko bo duhovnik, izpred pokopališke kapele
blagoslovil vse grobove in bodo zvonovi oznanjali blagoslov in povabilo,
zberete h skupni molitvi za rajne na svojih domovih.
Pri molitvi rožnega venca v pokopališki kapeli ob 18. uri nas je lahko 6.
Jutri bo ob 9. uri maša v pokopališki kapeli za vse pokojne, ki počivajo na
našem pokopališču, a brez udeležbe vernikov. Večerna maša bo ob 18. uri v

cerkvi in takrat bodo znova vabili zvonovi k molitvi po domovih.
Na vse svete ob 10. uri in na verne duše ob 18. uri bo prenos svete maše iz
naše cerkve.
PRVI PETEK V petek bom obiskoval bolne in ostarele na domovih. Prosim,
če domači poskrbite, da bodo vsi zaščiteni z maskami, dokler sem v hiši.
OBLETNICA POSVETITVE NAŠE CERKVE Čeprav nas ogroža in zapira v
hiše, je naša »hiša božja in vrata nebeška« odprta, tudi za našo obletnico,
ki je 10. 11. Obhajali jo bomo v nedeljo, 8. 11 enako kot prejšnja leta: ob
8h je sveta maša. Po maši izpostavitev Najsvetejšega in adoracija do
11,30 ko bo glavna maša. Za češčenje lahko prihajate, a je
hkrati lahko največ 6 oseb.
DRAGI STARŠI IN OTROCI Po končanih počitnicah se
nadaljuje šolsko in veroučno delo. Kljub temu, da bo
morda pouk v šoli, ne bo verouka, dokler se ne izboljša
zdravstveno stanje. Zato bo verouk na daljavo. Otroci
bodo med tednom dobili nova sporočila o njihovem
delu, ki bodo objavljena na mailih in na župnijski spletni
strani.
Molitev rožnega venca. Namen v mesecu novembru:
po namenu svetega očeta proti vsem pandemijam –
lakota, splavi, evtanazija in korona virus.
Sprejemam namene za maše za november in december.
Čiščenje in krašenje cerkve od št. 251 do 270.

V pričakovanju: da si izprosimo konec epidemije COVIDA - 19
Za dobro voljo
CIGARETE – Zdravnik: »Slabo izgledate. Pred enim mesecem sem vam rekel,
da pokadite samo pet cigaret na dan.« – Pacient: »Tega sem se držal, toda prej
nisem nikoli kadil.«
DELITEV ZAKRAMENTOV IN ZAKRAMENTALOV - KRST: Za nedeljo krsta se
dogovorimo s starši ob prijavi otroka za krst. Prej se udeležijo priprav za krst otroka. –
POROKA: zaročenca opravita tečaj in se nato dogovorimo za zapisnik in poroko. Datum
poroke izbereta zaročenca sama in se nato mesec dni pred poroko oglasita pri župniku.
SPOVED: v cerkvi sem na voljo za spoved pred sveto mašo in po dogovoru. POGREB: - za
uro in mašo se dogovorimo v župnišču.
SVETE MAŠE V BOLNICI IZOLA DO NADALJNEGA NE BO.
PISARNA Vedno me dobite eno uro pred mašo, ob torkih in četrtkih pa dopoldne.

